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Bergen 25. februar 2019

INNKALING TIL ÅRSMØTE 2019
Econa Bergen

Dato: 13. mars 2019
Sted: Hotel Terminus AS, Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen

Vedlagt følger dagsorden. Vi ønsker vel møtt!

Barbara Salopek
Styreleder i Econa Bergen
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Valg av ordstyrer
Godkjenning av dagsorden
Valg av referent og to til å signere referat
Godkjenning av årsberetning (se vedlegg)
Godkjenning av regnskap for 2018 (se vedlegg)
Fremleggelse av revisors beretning 2018 (se vedlegg)
Valg av styre i Bergensavdelingen 2019

Se vedlegg.
8. Valg av revisor for 2019
Styret vil takke revisoren Knut Per Grini for det gode arbeidet han har utført for Econa de
siste årene. Forlag til revisor for 2019 er Knut Per Grini.
9. Valg av valgkomité 2019
Styret har følgende forslag til valgkomite for 2019/2020:
Fredrik Mehn-Andersen
Alette Hjelmeland
Per Arne Foshaug
Styret ønsker også å takke valgkomiteen for det utmerkede arbeidet som utføres.
Valgkomiteen har ikke vært på valg tidligere, men styret ønsker at dette innføres fra 2019,
dette er også i tråd med Econas oppdaterte rammevedtekter.
10. Lokalavdelingens strategi og handlingsplan for den kommende periode
Styret ønsker å fortsette driften av lokalavdelingen i same takt som det i 2018. Det er
ønskelig å ha rundt 20 arrangementer i 2019. Fram til mars hadde vi fire arrangementer og
det er avklart seks arrangementer til sommeren.
Styret planlegger en konferanse i september for a markere Econas 80 årsjubileum. Styret
skal søke om midler til dette arrangement fra Econa sentralt.
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I dialog med Econas studentrepresentanter og Ung Econa er det ønskelig å organisere
mentorordning for Econa Bergen. Econa Sentralt har erfaring med dette og det ville være fint
å kunne bruke deres erfaring og kunnskap dersom dette prosjektsettes settes i gang .
I tråd med styrets ønsker om å øke antall deltakere på arrangementene, og spesielt å
aktivere medlemmer som aldri har deltatt tidligere, ønsker styre å gjennomføre kort
undersøkelse blant medlemmer i regionen.
Det er plan at lokalavdelingen skal bli representert på Econas representantskapsmøte i 2019.
Styret har hittil i år hatt to styremøter og det har i tillegg vi vært et møte med Econas
studentrepresentanter. Styret planlegger minst to møter før sommeren.
Styret ser fram til å fortsette den gode dialogen med Econa sentralt og andre Econa aktører.
11. Årsmøtet 2018 skal behandle og vedta eventuelle endringer i lokalforeningens
vedtekter jfr. Representantskapets pålegg om endringer i rammevedtekter.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall jfr § 19.
Vedtektene er vedlagt.
12. Behandle innkomne forslag til vedtak
13. Eventuelt
2 styremedlemmer blir takket av nå i 2019. Styret vil takke til Nils Kristian & Charlotte for
deres flotte innsats i styret.

